Plán činnosti ZO ČSV Frýdek-Místekv r. 2016
(Včelařský naučný areál Chlebovice)
6. února
18.00 hod. Včelařský ples - 10. ročník - akce pod titulem S
večerníčkem do pohádky byly výborná, v roce 2017 ples 4.2. s tématem 1.republiky
28. února
získávání

14.30 hod.

Výroční členská schůze, přednáška Včelí produkty,

12. března
14.00 hod.
Fojtské vítání jara – rukodělné práce s velikonoční
tématikou ve spolupráci s Klubem přátel Fojtství - na několika stanovištích si budou moci děti
i jejich rodiče vyrábět velikonoční ozdoby
2. dubna
9.00 hod.
Apiterapeutický den - pořádá Česká apiterapeutická
společnost (přihlášky na www.capis.cz), ZO se podílí jako spolupracující organizace,
přednášet budou členové ČAPIS- témata- med a jeho použití při léčbě nemocí, použití včelího
jedu, kazuistika atd.
(pro členy ČAPIS - akce pokračuje 3.4. na palkovických Hůrkách)
10. dubna
9.00 hod.
povídáním o základech včelaření

Kurs pro začínající včelaře - pravidelná akce ZO s

7.-8.května

Zlatá včela Příbor - soutěž VKM

15. května
14.00 hod. Včelí rojení - akce se soutěžemi a rukodělnými
dílničkami pro děti - u příležitosti Mezinárodního měsíce včelařství
5. června

9.00 hod.

Kurs chovu matek

2.-18. července
Mezinárodní workcamp - celkem 10 mezinárodních
dobrovolnických účastníků bude pomáhat tak jako v r. 2015 s údržbou Včelařského naučného
areálu v Chlebovicích, tentokrát bude akce zpestříjícím bodem Letní školy včelaříků, na které
bude probíhat díky těmto účastníkům výuka angličtiny hrou
9. - 17.července
10. ročník Letní školy včelaříků - celkem 30 dětí z celé
ČR se budou vzdělávat nejen ve včelaření
13. července
9.00-12.00
Ve včelím království - akce pro děti se soutěžením a
poznáváním včelího světu - organizují účastníci Letní školy včelaříků
27. srpna
13.00 hod.
VČELAŘSKÝ DEN, včelařská přednáška - ještě v
jednání, zábavné odpoledne s kulturním programem, živou hudbou, medovým občerstvením
5. listopadu

18.00 hod.

Cimbálový večer - KOTCI

12 .prosince
14.00 hod.
Fojtské vánoce – rukodělné práce s vánoční tématikou
ve spolupráci s Klubem přátel Fojtství

Včelařské besedy: poslední středu v měsíci vždy od 16.30 hod..
listopad)

(leden - červen, září-

Včelařské muzeum - v provozu od dubna - října pro veřejnost - změna otevírací doby úterýpátek 13-17 hod., sobota 9-12 hod., pro zájezdy kdykoliv, nabízejí se naučné programy; těší
nás, že návštěvnost rok od roku stoupá.
Výbor ZO se schází každou poslední středu v měsíci od 18.00 hod.- Včelařský naučný areál
Chlebovice.
Aktuální informace: www.vcelaricifm.cz

